Prisstruktur for rådgivning om ladestandere

Ydelser

1.

Priser ex.
moms

Telefonisk rådgivning

Gratis

Indledende samtale

2.

•

1.1 Begyndende behovsafdækning

•

1.2 Kortlægning af muligheder

•

1.3 Overblik over projektets delelementer

•

1.4 Aftale evt. rådgivningsbesøg

Rådgivningsbesøg fysisk/virtuelt

Besigtigelse af ejendommen, strømforhold og rådgivning om valg af udbyder

4.000-8.000
(inkluderer også
punkt 3 og 4)

Det får I bl.a. svar på:
2.1 Det optimale antal ladestik
2.2 Hvor strømmen skal trækkes fra
2.3 Om der købes mere strøm
2.4 Anbefaling af ladeoperatør og ladebokse
2.5 De løbende omkostninger for virksomhed/forening
2.6 Finansiering af investering
2.7 Tjen penge på opladning
2.8 Tilbud på den totale installation

3.

Telefonisk rådgivning

Hvis nødvendigt vil yderligere forhold undersøges

4.

•

Vi gennemgår rådgivningen, anbefalinger og samler op på evt. ubesvarede spørgsmål

•

Vi aftaler om I ønsker specifikke punkter/emner inddraget i jeres oplæg

Oplæg efter rådgivningsbesøg

I modtager et oplæg på baggrund af rådgivningsbesøget. Her vil alle de nødvendige informationer fremgå, og I kan bruge oplægget til
en evt. generalforsamling eller bestyrelsesmøde

5.

•

Læs eksempel her: ladeløsning.dk/eksempelpåoplæg.pdf

•

Indhentning af konkret tilbud på installation (elektriker og graver)

•

I får overblik over hele etablering og de totale etablerings- og løbende omkostninger

Præsentation til generalforsamling/oplæg/præsentation

Hvis I ønsker at Ladeløsning skal præsentere forslaget til en generalforsamling, hjælper vi gerne med dette. Vi tilbyder også at afholde
en præsentation, som klæder beboerne på, så de senere kan tage beslutninger på et oplyst grundlag.
•

Præsentationen vil typisk varer 20-40 minutter.

•

Resten af tiden vil bruges på spørgsmål. Samlet tid for præsentation ca. 1,5-2 timer.

Gratis
(Inkluderet i
ovenstående pris
for
rådgivningsbesøg)

Gratis
(Inkluderet i
ovenstående pris
for
rådgivningsbesøg)

4.000-10.000

Ydelser

6.

Priser ex.
moms

Etablering

Projektet er godkendt af virksomhed/forening

7.

•

Vi aftaler en startdato for etablering

•

Vi indkøber udstyr (ladebokse og søjler)

•

Ladeløsning indhenter tilbud fra håndværkere (gravefolk og elektrikere)

•

Ladeløsning har det overordnede ansvar og er entreprenør på projektet

Rådgivningstime
Skal du bruge rådgivning/hjælp til andre emner end ovenstående, har du mulighed for at købe en rådgivningstime

Efter aftale
(Ca. 10 % af de
totale
omkostninger)

845/time

